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A violência destrói o que ela pretende defender; 
a dignidade da vida, a liberdade do ser humano 
(JOÃO PAULO II). 



 

 

 

RESUMO 

 

A violência tem afetado a sociedade no contexto geral, sendo uma das causas mais 
preocupantes em termos de questões sociais se transformando também em 
problema de saúde pública não só no Brasil, mas no mundo inteiro e se tratando da 
violência dentro dos lares, a mesma afeta não só os adultos, mas as crianças 
também. Ao pensar essa criança inserida no âmbito escolar é que se desdobra esta 
pesquisa, assim este trabalho é resultado de uma pesquisa de abordagem 
qualitativa para a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. O trabalho teve 
como objetivo analisar a atuação da professora do Ensino Fundamental frente ao 
aluno vítima de violência doméstica. Os objetivos específicos para chegar aos 
achados foram o de identificar as concepções de violência doméstica contra 
crianças, levantar o conhecimento da professora acerca da legislação que norteia os 
direitos da criança e verificar as estratégias adotadas pela professora do ensino 
fundamental para lidar com a situação de violência doméstica. Tendo como base o 
seguinte problema: Qual a atuação da professora da rede de Ensino Fundamental 
frente à criança vítima de violência doméstica? Para responder ao problema de 
pesquisa foi necessária a busca por leituras na literatura que serviram como base 
para a elaboração do referencial teórico. E ao fundamentar a ideia, a pesquisadora 
entrou em contato com a Escola Estadual de Rede Pública “Aprender” assim com a 
permissão da diretora foi realizada uma entrevista com a professora do quinto ano 
de ensino fundamental. Os resultados foram analisados e organizados em temas 
tais como, o conceito de violência doméstica na visão da professora, como percebe 
o aluno vítima de violência doméstica, atitude e procedimentos da professora frente 
ao aluno vítima de violência doméstica, conhecimento da professora acerca dos 
documentos legais e da literatura frente a violência doméstica e a interferência do 
fenômeno no comportamento escolar do aluno vítima de violência doméstica. A 
professora nos mostrou sempre estar preocupada com a vida de seus alunos, 
procura contribuir positivamente para ajudá-los, assim como também sempre está a 
procura de cuidar de seu próprio emocional buscando apoio em leituras nos livros de 
autoajuda para aplicar no seu dia a dia controlando suas emoções. Ao considerar a 
complexidade do contexto escolar é sempre necessário que a professora vá à 
procura de recursos como tais para que a mesma não seja mais uma a transgredir a 
Lei. 
 
Palavras chave: Violência Doméstica. Atuação do professor. Aluno. Infância. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Violence has affected society in the general context, being one of the most 
worrisome causes in terms of social issues, becoming a public health problem not 
only in Brazil, but throughout the world and in the case of domestic violence, it affects 
Not only adults, but children as well. When thinking about this child inserted in the 
school context is that this research is deployed, so this work is the result of a 
qualitative approach research for the elaboration of Course Completion Work. The 
objective of this study was to analyze the performance of the Elementary School 
teacher in relation to the student victim of domestic violence. The specific objectives 
to reach the findings were to identify the conceptions of domestic violence against 
children, raise the teacher's knowledge about the legislation that guides the rights of 
the child and verify the strategies adopted by the elementary school teacher to deal 
with the situation of domestic violence. Based on the following problem: What is the 
performance of the Elementary School teacher in relation to the child victim of 
domestic violence? In order to respond to the research problem, it was necessary to 
search for readings in the literature that served as a basis for the elaboration of the 
theoretical reference. And on the basis of the idea, the researcher contacted the 
State School of Public School "Learn" so with the permission of the director was 
conducted an interview with the teacher of the fifth year of elementary school. The 
results were analyzed and organized into topics such as the concept of domestic 
violence in the teacher's view, how the student perceives the victim of domestic 
violence, the teacher's attitude and procedures towards the student victim of 
domestic violence, the teacher's knowledge about the documents Legal and literature 
in the face of domestic violence and the interference of the phenomenon in the 
school behavior of the student victim of domestic violence. The teacher has always 
shown us to be concerned about the lives of her students, seeks to contribute 
positively to help them, just as she is also always looking to take care of her own 
emotional seeking support in readings in the self help books to apply in her daily life 
Controlling their emotions. When considering the complexity of the school context, it 
is always necessary for the teacher to go looking for resources as such so that she is 
no longer one that transgresses the Law. 
‘1 
Keywords: Domestic Violence. Teacher performance. Student. Childhood. 
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INTRODUÇÃO 

 
A violência não é um fenômeno novo, porém os noticiários midiáticos mostram 

para a sociedade que os crimes como violência sexual, abandono, tortura, 

assassinatos divulgados são atos da sociedade atual, isso não passa de falsa 

impressão, pois essa é uma realidade que muitos presenciam há muito tempo. 

A violência é uma das causas mais preocupantes em termos de questões 

sociais e é abordada como um problema de saúde pública basicamente no mundo 

inteiro, especificamente a violência intrafamiliar que se refere a atos abusivos por 

parte de um para prejudicar o outro dentre os membros de uma família. (DIAS, 

2013). 

Assim, na Violência Intrafamiliar, a Infantil pode ser definida como aquela que 

acontece dentro da família ou até mesmo no lar onde a criança convive, esta é 

cometida por algum parente ou pessoas que tenham função próxima à mesma e/ou 

sem laço sanguíneo (DIAS, 2013). 

Se tratando de violência doméstica, a mesma pode ser definida como aquela 

que é executada através de atos abusivos ou omissão praticada por pais, parentes 

ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes, podendo assim ser 

caracterizados em vários tipos e que apresentam graves consequências ao 

desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social das vítimas (ALMEIDA, 

2010). 

De acordo com Dias (2013), esse problema da Violência Intrafamiliar com 

crianças não ocorre de forma fragmentada, mas de forma dinâmica, e na maioria dos 

casos são mantidos por meio das relações de subordinação e dominação e é um 

dos principais motivos para as crianças fugirem de casa e do convívio familiar.  

Partindo desse pressuposto essa pesquisa visa abordar aspectos de violência 

doméstica contra criança buscando esclarecer os objetivos aqui propostos. E dentro 

deste contexto uma questão que nos incomoda é pensar que esta criança está 

inserida também no âmbito educacional escolar no ensino fundamental e/ou na 

educação infantil. Interessa-nos então, saber qual a atuação da professora da rede 

de ensino fundamental pública frente a criança vítima de violência doméstica. 
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A realização da pesquisa é fruto da inquietação de adolescência desta 

pesquisadora e também de muitos momentos de observação em determinada escola 

onde a percepção de situações que apresentavam as possibilidades de a criança 

estar sofrendo violência doméstica, todavia, a professora da sala não se incomodava 

com isso, suscitou a problemática desta pesquisa que logo mais no sexto período do 

curso de pedagogia foi assim formulada: “Qual a atuação da professora de ensino 

fundamental frente ao aluno vítima de violência doméstica?”. 

Nessa direção, a pesquisadora buscou fontes que tratam do tema para 

embasar e desenvolver o marco teórico. Logo mais foi a visita formal na escola 

“Aprender” para a realização da entrevista. A escolha dessa escola aqui denominada 

“Aprender”, se deu porque durante um estágio supervisionado em conversa 

informal, a professora da turma demonstrou que tinha experiências com a questão 

posta e demonstrava interesse em ajudar seus alunos, agindo de forma oposta a 

professora acima mencionada. 

Assim, a pesquisadora propôs-se, analisar a atuação de uma professora do 

ensino fundamental frente ao aluno vítima de violência doméstica. Este objetivo se 

desdobra em três objetivos específicos, identificar as concepções de violência 

doméstica contra crianças na literatura e na visão da professora, levantar o 

conhecimento da professora acerca da legislação que norteia os direitos das 

crianças e verificar as estratégias adotadas por esta professora do ensino 

fundamental para lidar com a situação de violência doméstica. 

O texto está composto por três seções: a primeira trata da metodologia, a 

forma como o trabalho foi realizado, a segunda o referencial teórico que dá 

sustentação para a compreensão do problema, a análise dos dados a terceira com a 

apresentação e análise dos resultados e por fim as considerações finais. Esperamos 

que este estudo contribua para novas pesquisas que surgirão a respeito do tema, 

assim como também sirva de inspiração para novos professores ao se depararem 

com esse tipo de situação como as vivenciadas pela professora participante da 

pesquisa. 

                                                 
 O nome da escola é fictício para que sua identidade verdadeira se mantenha em total sigilo. 
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1 METODOLOGIA 

1.1 ABORDAGEMDE PESQUISA 

 Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, a qual não procura 

“enumerar ou medir eventos estudados, pois parte de interesses amplos para chegar 

ao definido à medida que o estudo se fortalece e se desenvolve, não procurando 

aplicar dados estatísticos na análise de dados.” (GODOY, 1995). Também se 

desdobra em um estudo de caso, pois se desenvolve sobre uma realidade 

específica, com uma pessoa específica para chegar a um resultado, assim visa-se 

experiência de uma professora frente ao fenômeno em questão. 

 De acordo com Freitas e Jabbour (2010, p. 5): 
 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo 
de um ou de poucos objetos. Partindo de um plano mais amplificado 
que se delimita de acordo com o estudo aprofundado e avançado [...] 

 

 Assim como também tem como proposta estudar e reunir informações sobre 

o fenômeno em questão. E é nessa linha que a pesquisadora se desdobrou. Freitas 

e Jabbour (2010, p. 5) relatam que o estudo de caso é considerado também uma 

investigação empírica pela qual “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real”. 

 

1.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Aprender, localizada na Zona 

Shopping inaugurada no dia 1ª de março de 1976, com a finalidade de atender a 

alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, atende o total de 427 alunos, em 

nove salas de aula. No turno matutino oito salas são utilizadas com turmas regulares 

e uma de aceleração que estão matriculados 225 alunos: três salas de 1º ano, três 

salas de 2º ano e três salas de 3º ano. O início e término das atividades escolares 

no turno matutino vão das 07h 30 minutos às 11h 45 minutos.  

No turno vespertino apenas oito salas funcionam, normalmente, para o ensino 

fundamental regular onde estão matriculados 205 alunos: quatro salas de 4º ano e 

                                                 

 O nome da escola é fictício para que sua identidade verdadeira se mantenha em total sigilo. 
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quatro salas de 5º resultando no geral 17 turmas. O início e término das atividades 

no turno vespertino são entre 13h 30 minutos às 17h 30 minutos e em alguns dias 

estendem-se até 18h em função da aula de reforço ministrada aos alunos. 

Além dessas, a escola tem algumas salas para a administração da escola 

como, uma sala para a diretora e vice-diretora, uma sala ampla com mesa, cadeira e 

sofás para os professores, uma sala para a supervisão contendo três mesas, sendo 

uma para o computador de mesa, uma para a supervisão e outra para a 

coordenação pedagógica. Uma sala de recurso na qual tem livros didáticos voltados 

para fazerem trabalhos de incentivo a leitura a qual só funciona à tarde. 

De acordo com os dados apresentados no Projeto Político Pedagógico da 

escola a maioria dos alunos (a) mora no próprio bairro, mas também atendem 

alunos que moram em bairros próximos, como: Embratel, Flodoaldo Pontes Pinto, 

Nova Esperança e Rio madeira, outra parte reside nos bairros: Industrial, Cuniã, 

Planalto, 04 de Janeiro, Teixeirão, Costa e Silva, Três Marias, São Cristóvão, 

Mariana, Bairro Novo, Liberdade e Olaria. 

Assim, a escola recebe alunos dos mais diversos bairros da cidade de Porto 

Velho. O bairro em que fica a escola possui uma infraestrutura que atende à 

comunidade em diversos aspectos, como: supermercados, papelarias, farmácias, 

autoescolas, sorveterias, casas de matérias de construção, escola de informática, 

posto de saúde e também e Porto Velho Shopping. 

A escola possui também um laboratório de informática com 14 computadores 

de mesa (parado por falta de profissional), um refeitório pequeno e apertado com 

pouca ventilação e poucos acentos, uma sala para guardar algumas mesas 

educacionais que trabalha língua portuguesa e matemática, porém, estão paradas, 

uma sala de Educação Física que é utilizada para guardar os materiais pedagógicos 

do projeto Mais Educação que também está parado, um sanitário para os meninos e 

outro destinado às meninas e ambos adaptados para cadeirantes. 

A escola tem uma área de 3.500,00m2, sendo construídas 416,00m² e uma 

área de cobertura de 546,00m2, a escola funciona em prédio próprio cedido pelo 

Estado, logo após seu segundo ano de funcionamento passou por uma reforma e 

assim, foi construída em alvenaria para fins escolares, cobertura com telhas de 

fibrocimento ondulado seis (06) mm, forro de Policloreto De Vinila (PVC), piso em 

cerâmica, calçada de proteção, com salas de aulas climatizadas e rampas para 

cadeirantes, não disponibiliza de mais espaços recreativos e nem tem quadra 
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poliesportiva. Os alunos brincam e participam das aulas práticas de educação física 

no pátio da escola, o que às vezes dificulta as aulas das demais professoras por 

conta do barulho. 

Não consta no PPP da escola Projeto ou ação que vise à prevenção da 

violência dentro e fora da escola. Destacamos, no entanto, que a escola trabalha 

com o projeto “caminhos da leitura” no qual o aluno escolhe um livro e dentre eles 

tem o livro com o título “segredo bom e segredo ruim”, esse livro explica para os 

alunos que tipo de segredo deve ser guardado e qual segredo não faz bem ser 

guardado. A partir dessa leitura a professora põe em discussão questões 

relacionada à violência.  

 

1.3. PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

A professora colaboradora para esta pesquisa tem 47 anos, estudou o Ensino 

Fundamental e o 2º ano do Ensino Médio em escola de Rede Pública em Belém do 

Pará, 3º ano do Ensino Médio concluiu na Escola Estadual Padre Moretti na cidade 

de Porto Velho- Rondônia.  

Em 1991 a professora fez magistério e foi contratada pela escola Padre 

Moretti. Em 2004 se Licenciou em Geografia, pela Universidade Federal de 

Rondônia- UNIR e fez especialização em Geografia e História, atua há 26 anos em 

sala de aula, atualmente, está há cinco anos na escola Padre Moretti com a turma 

do 5º ano do Ensino Fundamental com crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos. 

Foi escolhida essa professora, porque durante um estágio supervisionado e 

em conversa informal a pesquisadora percebeu que a professora teria experiência 

para contar em relação à violência doméstica contra criança, pois em sua sala de 

aula ela havia identificado e resolvido um caso recente. 

  

1.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

Para o desenvolvimento do estudo em primeiro lugar a pesquisadora buscou na 

literatura vigente marco para que pudesse pensar sobre a violência doméstica fez 

um levantamento bibliográfico a respeito do tema. Após leituras e mais leituras 

chegou a definição dos passos da pesquisa. Para chegar até a professora para a 
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entrevista a pesquisadora enfrentou algumas dificuldades em relação ao horário 

disponível para ser atendida, pois a escola estava em semana se prova e logo mais 

passou por uma reforma o que dificultou a realização da entrevista.  

Para a coleta dos dados foi utilizada entrevista semiestruturada a partir de um 

roteiro pré-elaborado, a entrevista foi gravada e depois transcrita. O último passo foi 

o de analisar os dados estes foram organizados conformem as categorias que foram 

definidas em consonância com os objetivos e com as perguntas: Conceito de 

violência doméstica, percepção da professora da professora vítima de violência 

doméstica, atitude e os procedimentos da professora frente ao aluno vítima de 

violência doméstica, conhecimento da professora acerca dos documentos legais e 

da literatura frente à violência doméstica e interferência da violência doméstica no 

aprendizado. 

1.4.1 Análise de dados 

Após a transcrição da entrevista as informações foram devidamente 

organizadas, descrevendo-as de forma clara, através de textos com base nas 

perguntas semiestruturadas, especificando as informações coletadas. De forma 

cuidadosa fomos organizando as respostas nos seus respectivos temas. 

1.5 PRINCIPIOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Para a realização da pesquisa foram observados os parâmetros contidos na 

Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde de 

Dezembro de 2012, que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Em 

especial o inciso III, alínea G traz “contar com o consentimento livre e esclarecido do 

sujeito da pesquisa e/ou do seu representante legal”, a alínea J “prover 

procedimentos que asseguram a confidencialidade e a privacidade, a proteção da 

imagem e não estigmatizarão garantindo a não utilização de informações em 

prejuízo das pessoas”. Alínea N “garantir o retorno dos benefícios obtidos através da 

pesquisa para os sujeitos”. 

Portanto, não foram citados nome da entrevistada na pesquisa e a instituição 

onde leciona a profissional, para manter o total sigilo por questão de privacidade. 

 

1.6 RISCOS E BENEFICIOS 
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Os riscos no decorrer da pesquisa serão mínimos, pois a mesma será 

realizada respeitando e zelando pela dignidade humana e pela especial proteção 

devida aos participantes sobre completo sigilo das identidades da profissional 

entrevistada e da instituição na qual atua, cumprindo com os termos abordados da 

Resolução nº 466 de dezembro de 2012, que aborda os termos legais para a 

realização de pesquisas científicas envolvendo seres humanos. 

Os riscos referentes a essa pesquisa como já informado anteriormente serão 

mínimos, mas como toda pesquisa cientifica o participante que se sentir 

constrangido, envergonhado ou que se negar a participar da pesquisa, não terá 

nenhum prejuízo, pois este esteve amparado sobre a resolução 466/12 que os apoia 

no sentido de que não mais seria realizada a pesquisa até que se contornasse todo 

e qualquer tipo de prejuízo que pudesse ocorrer durante a execução da entrevista. 

A pesquisa terá como benefício a divulgação do conhecimento a respeito das 

estratégias utilizadas pelos professores da rede básica de ensino frente à criança 

vítima de violência doméstica, visto que há pouco acervo científico a respeito deste 

tema. 
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2 VIOLÊNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 

 

Para compreender melhor o sentido da palavra violência, é necessário utilizar 

várias fontes de informação. Conforme o dicionário online (2016), “violência é 

qualidade do que é violento. / Ação ou efeito de empregar força física ou intimidação 

moral contra; ato violento”. Ou seja, um indivíduo que trata outro indivíduo com ar de 

poderio, subordinação e intimidação considera-se violência.  

Em busca por referências sobre violência encontramos Cruz (2013) que vem 

estudando esta questão, ela aponta que inúmeras pessoas são atacadas por atos 

violentos sofrendo assim um conjunto de consequências tanto na saúde física, 

reprodutiva, sexuais e na saúde mental. Ela relata que mais de 1,6 milhões de 

pessoas no mundo morrem sendo vítimas de violência.  

Conforme Cruz (2013), a violência está em toda parte e a classifica como 

violência física, psicológica, emocional, sexual, simbólica, doméstica, entre outros. E 

se tratando especificamente da violência doméstica a mesma pode ser atuada 

contra todas as pessoas e que em sua maioria as crianças, os adolescentes e os 

idosos são os mais vitimados e que também podem ser considerados como os mais 

indefesos. Os tipos de violência mais comuns e mais habitualmente narrados pela 

literatura são a negligência, a violência psicológica, física e sexual podendo ser 

também os principais aspectos da violência intrafamiliar. 

O agressor costuma tratar a vítima de forma desumana por conta da 

desigualdade achando-se superior a ela. A violência é: 

 
[...] a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação 
entre superior e inferior [...]. A ação que trata um ser humano não como 
sujeito, mas como uma coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela 
passividade e pelo silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de 
outrem são impedidas ou anuladas. Há violência (CHAUÍ, 1985 apud 
TENÓRIO E PIMENTEL, S/D). 

 

Assim, o agressor desrespeita a vítima de forma tal a desonra-la e eximi-la de 

seus direitos e por não se tratar de um fenômeno novo, a violência não tem sido fácil 

para resolver, todavia, tem vindo a assumir proporções tais que a escola muitas 

vezes fica impotente sem saber quais medidas tomar para sanar este problema, ela 

é uma ação gerada por meio das relações de força, tanto em termos de classes 

sociais quanto em termos interpessoais (TENÓRIO; PIMENTEL, S/D). 
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Ainda com base no pensamento das autoras, vale ressaltar que é um 

pensamento errôneo dizer que em uma comunidade onde existem pessoas de baixa 

renda exista mais violência ou por achar que as mesmas tenham atitudes que geram 

levam ou geram a violência, essa é uma falsa teoria, pois a mesma abrange todas 

as classes sociais sem diferenciar classe “A” ou “B”. 

Todo ato no uso da força que objetiva em magoar e deixa marcas evidentes 

na vítima é considerada, a violência física, “esses atos são praticados através de 

surras, beliscões, puxões de orelhas, tapas, deixando ou não marcas evidentes, 

podendo a vítima chegar a óbito” (ALMEIDA, 2010 et. al., pág. 03). Esses atos 

cometidos pelos agressores podem causar muitas cicatrizes nas vítimas como 

também podem não deixar no momento da agressão, mas podem trazer problemas 

futuros, assim como relata as mesmas autoras. 

 

Esse tipo de violência costuma deixar em suas vítimas lesões por todo o 
corpo, queimaduras, mordidas, cortes, vergões, entre outras marcas 
visíveis, mas vale lembrar, também, que essa violência, apesar de física, 
pode não deixar marcas visíveis. Seus agressores, a fim de ocultarem 
essas lesões costumam não procurar atendimento médico causando às 
vítimas sequelas, problemas futuros de saúde ou até mesmo levá-lo a morte 
(ALMEIDA, 2010 et. al., p. 03). 

 

Ou seja, a violência física deixa também bastantes hematomas no corpo da 

vítima e cicatrizes que a vítima carrega por toda sua vida, quando ficam com vida. 

Enquanto isso, a violência psicológica que também faz parte do rol de violência 

doméstica contra crianças e adolescentes costuma ocorrer quando o adulto deprecia 

a criança, falando absurdos e deixando-a bloqueada quanto a seus esforços 

causando-lhe sofrimento mental. 

 

A Violência Psicológica é caracterizada pelo ato de ameaçar, amedrontar, 
zombar, humilhar, discriminar, desrespeitar e exigir demais de uma criança 
ou adolescente. Esse tipo de violência, como qualquer outra, traz às 
vítimas, graves consequências, pois, apesar de não deixarem marcas 
visíveis, causam profundas cicatrizes emocionais carregadas por toda a 
vida. (ALMEIDA, 2010, p. 03) 

 

A negligência pode-se dizer que é a omissão das responsabilidades e dos 

cuidados básicos com a vítima, deixando de atender às necessidades físicas e 

emocional prioritária ao deixar a vítima isenta de proteção frente a situações graves 
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que podem ser evitadas.  Outro ato que pode ser considerado como negligência, é o 

abandono.  

O abandono é considerado um dos atos mais graves da negligência, que por 

sua vez evidencia a ausência de um vínculo adequado dos responsáveis para com a 

vítima. Pais negligentes agem como espectadores e não como participantes ativos 

da educação dos filhos, esse tipo de violência é considerada a forma mais frequente 

de maus tratos e inclui a negligência física, emocional e educacional. (ALMEIDA et. 

al., 2010) 

A violência sexual pode ser definida como aquela em que a criança é utilizada 

para satisfazer os desejos do outro, sendo ela com penetração ou mesmo apenas 

com toques, e muitas vezes o agressor estar no seu estado psicossexual mais 

adiantado do que a vítima. Cruz (2013, p. 24) diz que “violência sexual é descrita 

como toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga outra a práticas 

sexuais, utilizando força física, influência psicológica ou uso de instrumentos”. 

Cruz (2013) diz que é comum encontrar relatos do passado de crianças e 

adolescentes foram assassinados, espancados, abandonados, abusados 

sexualmente e fisicamente deixando de ser vistas na condição de pessoa em 

desenvolvimento e passando a serem vítimas de cruéis atrocidades. Em relação à 

violência doméstica física contra criança e adolescente, as consequências sofridas 

são inúmeras entre elas estão às lesões abdominais oculares, fraturas ósseas, 

queimaduras entre outras lesões que às vezes podem levar a invalidez temporária, 

permanente ou mesmo levar a vítima à morte.  

Rosas e Cionek (2006) relatam que a violência está atribuída em toda a 

sociedade invadindo também os espaços familiares. E ao pensar a criança e o 

adolescente quanto vítima desses atos, vale lembrar que a mesma quanto aluno 

precisa estar inserida em um ambiente estimulante para seu desenvolvimento 

aconteça de forma equilibrada e saudável. 

Os estímulos e aspectos que contribuem positivamente para que a criança e o 

adolescente se desenvolvam fisicamente, psicologicamente e emocionalmente de 

forma equilibrada além da aprendizagem são o diálogo e a afetividade. Pois, o 

desenvolvimento físico, mental e emocional de determinado membro de uma família 

podem ser afetados por conta da falta de acolhimento e desequilíbrio da família, 

podemos dizer assim que os dois aspectos estão ligados. 
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Ainda de acordo com o pensamento de Rosas e Cionek (2006), os agressores 

confiam que não serão descobertos por causa das ameaças que as vítimas sofrem, 

pois através das ameaças a criança ou adolescente permanece em silêncio e isso é 

quase que suficiente para continuarem sofrendo nas mãos dos agressores. 

Com isso, a dificuldade de outra pessoa intervir fica ainda mais complicada. 

Porém, longe dos agressores a criança pede socorro não apenas através da 

verbalização, mas também através de um simples gesto ou mesmo através de um 

olhar, e para que isso seja percebido, os profissionais que trabalham em instituições 

escolares ou outro lugar que envolva a criança e o adolescente precisam estar 

atentos a qualquer sinal de alerta. Uma vez que, através dos gestos e 

comportamentos a criança demonstra que não está bem e que algo de errado está 

acontecendo com ela. 

Assim Rosas e Cionek (2006) dizem que os adultos costumam achar que a 

criança está com sua imaginação aguçada e o que fala está sendo ocasionado por 

conta de sua fase, mas quando se trata de violência doméstica contra as crianças e 

os adolescentes o melhor a ser feito é dar crédito para as vítimas acreditando no 

que elas dizem até que se prove o contrário. 

Rosas e Cionek (2006) relatam que muitas vezes os responsáveis por 

proteger a criança e o adolescente são os mesmos que invalidam os direitos de 

ambos passando a ser tratados como “coisa” deixando de serem tratados como 

sujeitos em desenvolvimento. 

Ainda com base nas autoras, a criança e o adolescente precisam de carinho e 

proteção e o mais espantoso é que eles estão sendo machucados dentro de sua 

própria casa, deixando claro que seu lugar de segurança e proteção já não existe 

mais. 

Ristum (2010) ressalta que nem sempre quando se fala em violência 

doméstica significa que seja cometida exatamente por parentes que residem sob o 

mesmo teto que a vítima, pois a violência doméstica pode também não ser familiar. 

Almeida (2010) conceitua negligência como omissão de prover necessidades 

físicas e emocionais da vítima, ou seja, atos como esses têm sido de forma grave ou 

moderada, podendo a vítima sofrer displicência, descasos, direitos negados, etc. 

Almeida et. al. (2010) lembram que em sua maioria esses atos excedem por 

parte dos “pais, parentes ou responsáveis [...] sendo capazes de causar-lhes dano 

físico, sexual e/ou psicológico podem ser considerados condicionantes [...] de sua 
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morte”. Entende-se que na maioria dos casos, a criança é afetada por seus próprios 

responsáveis, em sua residência, na qual seria o local de segurança, de "abrigo 

seguro" e o que vemos aqui é que não é bem assim que funciona. 

Na visão de Alves (2005, p. 2), a violência doméstica física consiste desde um 

simples tapa até o espancamento e atribui a violência doméstica como: 

 
Qualquer ato, conduta ou omissão que sirva para infligir, reiteradamente e 
com intensidade, sofrimentos físicos, sexuais, mentais ou econômicos, de 
modo direto ou indireto (por meio de ameaças, enganos, coação ou 
qualquer outro meio) a qualquer pessoa que habite no mesmo agregado 
doméstico privado[...] 

 

Percebe-se assim que a violência doméstica não é causada apenas por pais 

ou responsáveis, mas por qualquer pessoa que reside sob o mesmo teto que a 

vítima. 

De acordo com Pereira e Williams (2008, p. 140), “a criança que sofre 

violência em casa fica com o desenvolvimento prejudicado, pois, os efeitos e 

reflexões da violência são expostos na vida social e escolar da vítima”. 

Considerando que, quando a criança está sendo vitimada ela fica desmotivada, sem 

ânimo para estudar por estar sofrendo e em seu interior ela pensa que “não pode” 

contar com ajuda de outra pessoa.  

Conclui-se assim que a VDCÇA além de violar os direitos da criança e do 

adolescente ela pode implicar no desenvolvimento escolar, pois no âmbito da 

aprendizagem, atos como esse podem contribuir para o atraso no desenvolvimento 

da mesma. 

 

2.1 A INTERFERENCIA DA VIOLÊNCIA DOMESTICA NO DESENVOLVIMENTO 
INTELETUAL DA CRIANÇA 

 

Antes de relatar como que a violência doméstica intervém no aprendizado do 

aluno, é necessário entender o processo de aprendizagem.   

Conforme Silva (2009, p.99): 

 

O indivíduo já maturo recebe do ambiente em que convive a estimulação 
que contribui para a aprendizagem e que é capaz de se expressar ao 
passar “diante de uma situação-problema, sob a forma de uma mudança de 
comportamento em função da experiência. 
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Ou seja, através da mudança de comportamento percebe-se quando algo não 

está normal com um indivíduo e porque não dizer, aluno. E para que a 

aprendizagem do aluno se dê de forma positiva é necessário que o ambiente em 

que está inserido seja saudável. A estimulação ambiental que é recebida pelo 

mesmo no decorrer da vida resulta incisiva. 

Destarte, o processo de aprendizagem passa por diversas influências tanto 

intelectual, psicomotor, físico e social, porém, o maior contribuinte é emocional, ou 

seja, a criança que sempre passa por situações indesejadas, sendo vítima, sendo 

coagida de qualquer forma ela vai apresentar algum sinal de dificuldades, pois a 

criança vitimada guarda no seu interior e começa fluir as dificuldades em diversas 

áreas, inclusive, na aprendizagem, demonstrando tristeza e incapacidade de 

aprender (SILVA, 2009). 

Petry e Tureck (2008, p. 14) dizem que “várias situações que o aluno enfrenta 

interferem no aprendizado do mesmo, seja ela de aspecto psicopedagógico, 

sociocultural e/ou emocional-familiar”. Assim, o professor precisa estar atento a esse 

aluno para poder ajuda-lo da melhor maneira possível, pois muitas vezes a criança 

ou adolescente que se encontra com dificuldades de aprendizado não sabem como 

lidar com a situação e a tendência é só aumentar. 

Outro fator contribuinte também é a violência vivenciada pela criança, pois 

além de ser vítima, ela passa a ser testemunha do ato entre outras vítimas no seu 

lar. De acordo com Ristum (2010), crianças que convivem com a violência ou 

mesmo que são as vítimas de atos de agressões pelos pais ou responsáveis, são as 

mais prejudicadas tanto no desenvolvimento e relações interpessoais por se 

tornarem agressivas e ter comportamentos antissociais, como na escola. E esse tipo 

de comportamento atrapalha o desenvolvimento no sentido amplo da criança 

levando-a ao declínio escolar, pois de uma forma ou de outra a violência familiar 

acaba por interferir significativamente dentro da escola.  

Quando a criança está com sua estrutura abalada por ser vítima de violência 

ou vivenciar a violência entre adultos dentro de casa, ou mesmo a desestruturação 

familiar, o desequilíbrio da família colaborando para a diminuição da convivência 

com os pais ou responsáveis a tendência dessa criança é adquirir comportamentos 

impulsivos e violentos não só em casa, mas também na escola. 



27 

 

 

Em síntese, a criança ou o adolescente que vive em local onde a violência é 

cotidiana, eles (as) estão sujeitas a adquirem stress elevado e o mesmo reflete 

negativamente no rendimento escolar. Assim, vários sinais que os alunos expressam 

através do comportamento podem estar indicando algum mal estar que estão 

sofrendo (RISTUM, 2010). 

Ainda com base no referido autor, a participação da escola para a descoberta 

em casos de violência se torna primordial pelo fato de que seus profissionais são os 

adultos com quem as crianças ou os adolescentes têm mais contato diário e 

prolongado, e em grande parte dos casos, a escola se torna o único lugar de 

proteção, de amparo especificamente para crianças ou adolescentes que tem 

membros de sua família como agressores e elas não conseguem encontrar em 

outros adultos a confiança necessária para a revelação de uma violência.  

Sendo assim, vale a esses profissionais estarem de modo atentos aos sinais 

da violência externada em sala de aula, e ao descobrirem ou identificarem qualquer 

tipo de violação do direito da criança em denunciar. Vale ressaltar que a escola 

trabalha na contramão da violência e de forma alguma deve compactuar com esse 

tipo de atitude para com a criança e o adolescente, pois sendo ela a promotora da 

cidadania é considerado o espaço ideal para a descoberta, revelação ou 

identificação de “tipos de violência”. (RISTUM, 2010). 

2.2 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: LEGISLAÇÃO E LITERATURA 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mais conhecida 

como Constituição Federal (CF) em seu Capítulo VII Da Família, da Criança, do 

Adolescente no Art. 227 relata que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 

O artigo aponta ainda quem são os merecedores e quais são os direitos que 

cada cidadão deve ter e que é dever da família proteger, respeitar, cuidar e zelar 

pela criança e pelo adolescente, independente de ambos morarem com os pais 

biológicos, avós, tios, ou responsáveis eles precisam ter seus direitos garantidos. 
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E quando se trata de direito a dignidade vêm em mente as crianças que 

sofrem violência que são usadas como objetos e tem seus direitos violados, porém 

ainda nesse capítulo em seu parágrafo§ 4º está dito que a “lei punirá severamente o 

abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. Portanto, 

logo ao ser descoberto casos de violência contra qualquer um desses indivíduos, 

inclusive de contra a criança, o agressor deve ser denunciado e punido. 

Em 1990 foi aprovada a Lei 8.069 que estabelece os direitos da criança e do 

adolescente que traz por nome Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o conjunto de normas do 

ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança 

e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. 

Esse instrumento torna-se o protetor legal dos direitos humanos da criança e do 

adolescente, sendo ele inspirado pela Constituição Federal de 1988 e intitulado pela 

Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. 

De acordo com a Lei 8.069 os indivíduos de até 12 anos incompletos são 

considerados crianças e os indivíduos de 12-18 são considerados adolescentes, 

portanto conforme está explicito, no artigo 3º desta Lei para o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social saudável a criança e o adolescente precisam 

desfrutar dos seus direitos como pessoas humanas sem interrupção e sem violação. 

O ECA em seu Art. 5º salienta que nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão [...] toda criança precisa de proteção, cuidado e respeito e os seus direitos 

fundamentais precisam ser respeitados, porém muitas pessoas responsáveis pelos 

mesmos acabam sendo os próprios agressores e a criança ou o adolescente passa 

a ser réu da violência e em muitos casos, dentro de sua própria casa. 

Na sociedade brasileira as crianças tornam-se vítimas de violência doméstica 

física através da “punição” como forma errônea de correção por alguma atitude por 

parte da criança, esse na maioria das vezes tem se tornado um instrumento muito 

usado pelos pais na educação de seus filhos. Os pais defendem a tal forma de 

disciplina como a melhor para educar as crianças em determinadas ocasiões, assim 

pode “favorecer a banalização e a cronicidade da violência física doméstica contra 

crianças e adolescentes” (BRITO. et.al., 2005, p. 146). Desse modo, o responsável 

pela criança acaba por punir exageradamente achando que faz o correto. 
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Em outros casos, a criança se torna vítima de violência doméstica física por 

vingança por parte dos seus pais na qual querem afogar suas frustrações ou mesmo 

veem alcoolizados para casa e agride a criança sem motivos, assim como diz 

Ristum, (2010. p. 5), “Os efeitos nocivos da violência familiar são agravados quando 

se acrescentam os seguintes fatores: más condições econômicas e habitacionais, 

desemprego, alcoolismo, uso de drogas, etc.” 

A criança está amparada na forma da lei, mas ela sozinha não consegue se 

proteger, denunciar a violação de seus direitos nem tampouco buscar ajuda nos 

órgãos próximos de sua casa ou em seu bairro, para isso é importante que o adulto 

que convive mais tempo com a criança esteja sempre atento com em suas atitudes e 

seu humor, pois muitas vezes as crianças falam o que estão passando até mesmo 

através mudança de comportamento. O ECA em seu artigo 70 diz que é dever de 

todos prevenir e zelar pelo bem estar da criança e do adolescente.  

O adulto precisa tentar ajudar a criança sem violar sua singularidade, pois o 

mesmo estatuto diz em seu artigo 17 que toda criança e todo adolescente tem direito 

ao respeito que consiste na inviolabilidade da integridade moral “[...] a preservação 

da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores”. Entende-se que o adulto 

precisa ser cauteloso ao oferecer ajuda à criança para não denegrir sua imagem, 

nem constrangê-la. 

Apesar de a lei tentar reconciliar a família ao conversar e convencer a criança 

ou adolescente a viverem com os pais biológicos ou seus responsáveis por lei, se as 

agressões e opressões continuarem é direito da criança ser afastada/tirada da 

família e entregue a outros responsáveis, determinados exclusivamente pela 

autoridade jurídica a pedido do Ministério Público. 

Aqui no Brasil houve um caso*1 de grande repercussão de uma criança de 11 

anos que foi morta pela madrasta e uma amiga em 2010. Com esse caso, veio a 

                                                 
1
 O menino Bernardo Boldrini tinha 11 anos, era órfão por parte de mãe e vivia com o pai, o médico Leandro 

Boldrini e a madrasta, Graciele Ugulini , em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Em abril de 2014 ele foi dado 
como desaparecido pelos responsáveis. O pai comunicou aos policiais que o filho havia ido dormir na casa de 
um amigo na sexta- feira (4), mas quando chegou ao domingo (6), descobriu que o garoto não havia chegado lá. 
Entretanto, a história não passava de uma mentira, já que no inicio da tarde do dia 4 de abril, a madrasta foi 
multada pela polícia por excesso de velocidade. Ela estava dirigindo entre os municípios de Tenente Portela e 
Palmitinho, cerca de50km de Três Passos. Bernardo estava tranquilamente no banco de trás e a motorista 
aparentava tranquilidade, de acordo com o policial rodoviário. Uma semana depois o corpo do garoto foi 
encontrado em Frederico Westphalen, cerca de 8º km de Três Passos. A perícia inicial indicou que a causa da 
morte foi uma injeção letal. A delegada que investigava o caso pediu a prisão dos pais do garoto, juntamente 
com a assistente social Edelvânia Wirganovicz que auxiliou e mostrou a cova onde o corpo foi enterrado crime e 
à polícia. O exame toxicológico revelou a presença do medicamento Midazolam no corpo da criança. A 
substância é usada por médicos anestesistas. Notas fiscais e receitas médicas apontaram o pai da vítima, que 
foi comprado pela madrasta. Mais de 100 pessoas foram ouvidas em depoimento que confirma o descaso. do 



30 

 

 

aprovação da Lei n.º 13.010/14passando a ser conhecida como “Lei menino 

Bernardo”. Esta foi promulgada dia 26 de Junho de 2014 alterando textos do ECA 

para o estabelecimento do direito da criança e do adolescente de serem educados e 

cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel especificamente em 

seu artigo 13, bem como inserindo os artigos. 18-A, 18-B e 70-A, alterando também 

a Lei no 9.394 Lei de Diretrizes e Bases Curriculares da Educação (LDB), de 20 de 

dezembro de 1996 em seu Art. 26. 

Ademais, a Lei 13. 010/14 veio amparar as crianças e mostrar que castigos 

físicos e psicológicos não servem para educa-las, assim como concordam também 

especialistas e psicólogos, a Lei foi aprovada para proibir os pais ou responsáveis 

de aplicar castigos corporais ou tratamento cruel ou degradante para educar os 

filhos. O Art. 18-B traz a seguinte redação: 

 

Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes 
públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa 
encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los 
ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer 
outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis 
[...]. 

 

Assim, corrigir a criança, não chega a ser uma atitude errônea, o que não 

deve acontecer é o adulto usar de pretexto um erro cometido pela criança ou 

adolescente para agredir a criança que está sob seus cuidados, qualquer adulto que 

tentar se impor com atitudes violentas sobre a criança que está sob sua guarda 

passará por decisões advindas do Conselho Tutelar, como está explícito no 

parágrafo único do Artigo 136 do ECA “se, no exercício de suas atribuições, o 

Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, 

comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público [...]” (p. 48)  que se constatada 

veridicidade do ato tomará as providencias cabíveis. 

                                                                                                                                                         
casal com Bernardo Boldrini. O menino atrapalhava a relação do casal, que tinha um bebê. Constantes brigas 
Aconteciam dentro da casa da família e acriança seria constantemente ameaçada de morte. O garoto gostava de 
dormir na casa de amigos, não gostava de ficar em casa. Tinha dificuldades de aprendizado e escolhia como 
tema de trabalhos escolares a família de amigos e até a secretária da clínica do pai. Em casa, ele era proibido de 
usar a piscina, de brincar com a irmã mais nova, de mencionar o nome da mãe falecida. Não tinha janta, nem 
levava lanche para a escola. Ainda em 2014 chegou a pedir ao juiz para mudar de família. Vídeos revelam gritos 
da criança e frases de ameaça da madrasta. “Vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra”, disse 
Graciele em uma gravação. Um vídeo publicado no site You Tube mostra uma das brigas da família, em que 
Bernardo ameaça o pai com um facão. Os três suspeitos foram indicados por homicídio e ocultação de cadáver 
no dia 13 de maio de 2014.  Evandro Wirganovic, também foi indicado e preso pelo crime. Ele teria sido o 
responsável por abrir a cova um dia antes do crime; 
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Muitas crianças sofrem dentro de casa, como se vê em reportagens2 de 

televisão na qual o padrasto espanca a criança por motivos fúteis e a mãe mesmo 

sabendo não toma as providencias cabíveis que é denunciar para o órgão 

responsável por punir o individuo, sendo em muitos dos casos cúmplice de atos 

como esses, ou a madrasta agride a criança e a mesma sofre negligência por parte 

do pai, conforme o Art. 13do ECA: 

 

Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel 
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais (p. 9). 

 

Assim como o ECA, existe também outro instrumento legal que trata das 

diretrizes e ases curriculares, na qual tem por nome Lei de Diretrizes e Bases 

Curriculares (LDB). 

A LDB em seu capítulo II da Educação Básica no§ 9o do Art. 26 (P. 8) relata 

que é proposto que haja a inclusão nos currículos escolares de [...] “conteúdos 

relativos aos direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência contra a 

criança e o adolescente”. Ou seja, é viável ter dentro das escolas a inclusão desses 

temas para que todos possam ter acesso a essa informação sobre os direitos 

humanos. 

Como posto, não precisa necessariamente ser uma disciplina voltada 

especificamente para direitos humanos, porém que haja necessidades de que as 

escolas adotem em seus currículos como tema transversal, conteúdos como tais em 

todos os níveis de ensino para serem passados para as crianças e adolescentes 

como prevenir violência doméstica. 

 

2.3 A ESCOLA E A RESILIÊNCIA 
 

O Brasil está em 4º lugar em relação à violência contra criança e adolescente 

na qual para cada 100 mortes 13 delas estão envolvidas crianças e adolescentes. 

Assim, das últimas três décadas até 2010 mais de 608.492 crianças e adolescentes 

                                                 
2
O caso do menino Pietro da capital de Porto Velho, em Rondônia, que foi encontrado morto dentro do sofá da 

sala, a mãe do garoto chegou a pedir ajuda nos programas de televisão dizendo que o garoto havia 
desaparecido, e logo com a investigação da polícia foi descoberto que o padrasto do garoto o havia assassinado 
e ela tinha sido a cumplice do crime. O caso da menina Isabela Nardoni que foi morta pelo pai com ajuda da 
madrasta, na cidade de São Paulo- SP. 
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morreram por causas externas, violências e acidentes, acidentes esses que 

poderiam ser evitados, assim como taxa o Ministério de saúde (AGUIAR, 2016). 

Ainda com base na autora, um dos vários motivos que as crianças e os 

adolescentes sofrem maus tratos dentro de casa é o alcoolismo, sendo ele uma 

substância que transforma o comportamento e acaba fluindo a violência. 

Pigatto (2010) diz que os valores e os direitos humanos são elementos 

básicos da cidadania a qual requer respeito em relação à dignidade, a singularidade, 

e em todos os aspectos individuais e coletivos de uma pessoa. Assim, os 

professores são vistos como elementos primordiais diante da proposta educativa 

que complementam esses valores e direitos humanos. 

Vale ressaltar que o professor precisa oferecer ajudar ao aluno da melhor 

maneira que lhe for cabível, revendo sempre suas ações pedagógicas e inovando 

para promover e desenvolver no aluno o pensar e agir diferente não seguindo 

situações que ele próprio vivencia em seu dia-a-dia. Os professores também 

precisam se conscientizar sobre a importância do seu papel na vida de seu aluno no 

sentindo de fornecer condições para que esse aluno tenha condições de superação 

de danos como os causados pela VD (RISTUM, 2010). 

Além do mais, o professor precisa estar atento a qualquer atitude diferente da 

criança, pois ele precisa entender que seu papel não se limita apenas em quatro 

paredes de uma sala de aula, o mesmo precisa estar apto a lidar com diversas 

situações e para isso ele precisa estar atualizando conforme as necessidades das 

situações adversas, desenvolvendo suas ações pedagógicas efetivas e promotoras 

de uma educação que oferece uma vida digna, tentando trabalhar no aluno o pensar 

e o agir (PIGATTO, 2010). 

Para que o professor possa estar apto a lidar com situações adversas dentro 

de sala de aula é interessante dizer que ele tenha um fator muito importante, a 

resiliência. Pois conforme Fajardo; Minayo e Moreira (2010), a prevenção da 

violência pode se dar através de uma pista construída pela resiliência, contado que a 

mesma não nasce implantada dentro do sujeito em questão, mas pode ser 

considerada uma qualidade que brota e que pode ser trabalhada, fortalecida e/ou 

estimulada através da relação da pessoa com o espaço em que vive e em qualquer 

grupo social na qual a ela está inserida, podendo ajudar a superar as dificuldades e 

violências na qual tem vivido.  
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Sendo assim, a resiliência acaba se tornando um instrumento importante para 

a educação, ela pode ajudar a superar adversidades, podendo mesmo assim o 

indivíduo não sair ileso de diversas situações. Contudo, um dos espaços que pode 

ser considerado mais potente e promotor da resiliência é a escola, considerada 

assim por dois motivos. Primeiro porque agrupa vários sistemas humanos distintos e 

segundo porque dentro de uma perspectiva de desenvolvimento humano, de 

proteção e não de fatores de risco acaba por envolver e articular o professor e o 

aluno.  

Assim, Fajardo, Minayo e Moreira (2010, p. 13) relatam que “há professores 

que apresentam maior resistência aos fatores agressores encontrados na prática” 

[...]. Entende-se assim que esse professor poderá controlar e responder às 

dificuldades enfrentadas e reagir de forma saudável às adversidades, podendo 

esses profissionais se sobressair de uma determinada situação desagradável 

envolvendo violência, aonde ele pode tirar para si, um aprendizado. 

Diante disso entende-se que a escola, depois da família, acaba por se tornar 

o lugar no qual as crianças adquirem dentro da sala de aula capacidades e 

competências necessárias para lidarem com situações divergentes e superar 

adversidades. De acordo com as mesmas autoras, o professor tem papel social 

muito importante na vida de seus alunos, podendo “trabalhar habilidades específicas 

e apropriadas para cada faixa etária; ensinar a coordenar e integrar a área cognitiva, 

afetiva e comportamental” (p. 6).  

Apesar de grandes dificuldades enfrentadas pelos professores há pesquisas 

que mostram que eles têm grande influência na vida acadêmica de seus alunos 

independentemente da situação socioeconômica na qual ele está inserido. A 

resiliência na ação docente se consolida com a valorização, pelo próprio professor, 

em criar um ambiente de suporte afetivo e emocional necessário para trabalhar e 

fortalecendo uma atuação dialógica, crítica, ética, participativa e colaborativa, que 

lhe permita refletir sobre suas decisões. 

Assim, o professor é o grande promotor da resiliência para o seu aluno, pois 

ela se torna importante dentro do âmbito escolar, uma vez que o professor resiliente 

poderá evitar consequências prejudiciais à saúde e ao bom desempenho escolar de 

seus alunos ao ajuda-los a enfrentar problemas e dificuldades, problemas esses que 

podem estar ligados à violência sofrida pelos mesmos em seus lares (FAJARDO; 

MINAYO; MOREIRA, 2010). 
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O professor também na maioria das vezes é considerado o porta voz dos 

futuros membros da sociedade, portanto o seu papel torna-se primordial na vida de 

seus alunos. Entende-se assim que o fazer docente na atualidade exige um olhar 

mais atento às demandas da sociedade, pois a escola como espaço educador vem 

sentindo os impactos das reflexões de uma geração infanto-juvenil que cresce cada 

dia mais sendo influenciados por comportamentos agressivos, violentos, criminoso e 

instável no mundo atual. 

Então, considera-se a educação é muito importante para trilhar através de um 

mundo cheio de complexidade, e o professor precisa estar atento para organizar seu 

planejamento diário embasado nos pilares da educação, pois ensinar e aprender 

precisam estar interligados e encharcados de humanização e de conhecimento 

(PIGATTO, 2010). 

De acordo com a autora o professor tem um papel importante na vida de seus 

alunos e dentro da sala de aula ele é a autoridade assim, decidir julgar e deliberar 

são posições dadas ao professor visto como profissional dotado de saberes, logo, 

precisa tomar partido diante de uma situação complicada que não cede à 

sobreposição de simples saberes em relação a tal situação. Logo, ao descobrir fatos 

inusitados que estão a ocorrer com seus alunos, o professor precisará tomar a 

decisão adequada de como ajudar seu aluno julgado em questão. 
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3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A VISÃO DA PROFESSORA 

 

O objetivo desta seção é apresentar e analisar os resultados da pesquisa que 

está organizada em categorias e como forma de dar mais evidência aos achados 

foram utilizados excertos da fala da participante da pesquisa obtidos através das 

perguntas em entrevista com a mesma. 

 

3. 1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 Ao ser questionada sobre qual conceito de violência doméstica para a 

professora a mesma expressa. 

 

[...] uma resposta agressiva, é um tipo de agressividade. Então a violência 
doméstica vai além de um tapa até um espancamento, um soco, a 
desmoralização, xingamentos, tudo faz parte da violência doméstica quando 
acontece dentro de casa e existem vários tipos de violência dentro de uma 
casa (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, 
Porto Velho, 12 dez. 2016) 

 

A professora ainda narra que são vários os tipos de violência que ela conhece 

e dentre eles ela destaca “a violência física, moral, verbal (se referindo à violência 

psicológica)” além dessas tem a violência sexual que muitos pensam estar distante, 

porém é o tipo de violência que está mais presente no dia a dia, mas que também é 

muito difícil para descobrir. A professora quando a ponta os tipos de violência 

encontra guarida em Cruz, (2013, pág. 24) que diz que os tipos de violência 

intrafamiliar mais narrados pela literatura são “a violência psicológica, a negligência, 

a violência física e a violência sexual”. 

Nos relatos da professora ela diz que a criança sendo vítima de violência 

sexual sofre muito, pois esse ato vai além do estupro “a criança ser acariciada de 

forma que a coage faz com que ela não abra a boca para falar sobre a violência e 

acaba sendo difícil para ajudar” (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia 

Martins Costa, Porto Velho, 12 dez. 2016). 

 Outro tipo de violência doméstica relatado pela professora é o que ela 

denomina como a violência intelectual: 

 

O que pra mim é também uma grande violência é o descaso da família (se 
referindo a escolarização), isso é violência intelectual, pois a família não 
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motiva a criança a fazer um trabalho de casa, as atividades, os exercícios, 
extraclasse, não busca comprar livros para a criança ler, você ver a 
diferença de uma mãe que compra livro pra criança ler, tira da 
internet.(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, 
Porto Velho, 12 dez. 2016) 

 

Outra violência que a professora destaca nominando-a de comum é a 

violência verbal e justifica “a violência verbal causa feridas na alma essa é comum 

[...] porque eu chego numa criança dizendo que é burra isso vai causar bloqueio na 

criança realmente [...]” (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins 

Costa, Porto Velho, 12 dez. 2016). 

E ao se tratar de bloqueio é justamente junto ao psicológico da criança, pois 

ela vai internalizar isso e achar que realmente ela não é capaz de aprender, a 

“violência psicológica inclui ações ou omissões que causem ou visem causar danos 

à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa” 

(CRUZ, 2013. p. 24). 

Conforme as falas da professora, esta não apresenta um conceito de 

violência doméstica expressa formas de violência a partir do que é possível se 

concluir que para essa professora, violência doméstica é toda a falta de respeito ao 

ser humano. 

3.2 COMO PERCEBE O ALUNO VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

São diversas as formas de a professora perceber que um aluno é vítima de 

violência doméstica, e essa percepção se dá sobre o comportamento e atitudes do 

aluno. Conforme a fala da professora em alguns casos o aluno torna-se “agressivo 

tanto com os colegas como com o próprio professor, chegando até a agressão física, 

em outros casos, o aluno torna-se: apático, desnorteado, desmotivado, 

desinteressado” (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, 

Porto Velho, 12 dez. 2016). 

São várias as situações que o aluno enfrenta e que interferem no aprendizado 

do mesmo, seja ela de aspecto psicopedagógico, sociocultural e/ou emocional-

familiar (PETRY; TURECK, 2008).E continua a professora: “Quando a criança está 

desmotivada, deita na carteira e não tem animo pra nada, não tem um tema de aula 

que vai motiva-la de tamanha tristeza que ele está” (PROFESSORA. Entrevista 

concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 
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Outra forma que ela evidencia nessa percepção são os hematomas existentes 

no corpo da criança (ao se tratar de violência em aspecto físico). 

Assim como relatado por Almeida (2010 et. al., pág. 03) que esse tipo de 

violência traz às vítimas “[...]marcas evidentes [...] e são atos praticados através de 

surras, beliscões, puxões de orelhas, tapas, deixando ou não marcas evidentes [...]” 

(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 

dez 2016). Como dito nos casos relatados pela professora que ainda acrescenta 

“muitos anos de sala de aula você percebe através de gestos, da fala, do 

comportamento e tal”, assim, ela explica que 

 

Que tem dias que ele vai com a camisa de manga longa por cima de outra 
camisa, aí você insiste para que ele tire por causa do calor e ele não tira, 
então você percebe que ele tá escondendo alguma coisa (PROFESSORA. 
Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016) 

 

Outro caso citado pela professora é quando se trata de hematomas que 

servem como prova “houve um caso de uma criança que chegou sem uma unha do 

dedo por conta de uma pancada que levou do pai” (PROFESSORA. Entrevista 

concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). A professora cita 

detalhes desse caso em que o pai tenta justificar tamanha crueldade, ressaltando 

aqui que esses atos não tem justificativa que abone, assim continua a professora 

dizendo que a criança foi agredida com uma paulada, não tinha como negar que 

havia sofrido violência em casa. 

Na violência física familiar, o agressor usa do poder que tem sobre a vítima 

causando-lhe lesões físicas e danos psicológicos, entende-se que os danos 

causados no corpo dessa criança não foram imperceptíveis, facilitando assim a 

descoberta da violência.  

Porém, tem o caso da outra criança que além de ter sofrido a violência física 

pela mãe também sofreu violência psicológica pela mesma. A criança disse para a 

professora “eu não vou dizer pra senhora que foi minha mãe que me bateu muito 

porque se não ela vai brigar comigo” (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana 

Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). Dessa forma, sendo ameaçada a 

criança nunca vai dizer que está sofrendo violência em casa, a não ser que seja no 

calor da inocência como está explícito no relato da criança. 
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Outra forma de você perceber que uma criança está sendo vítima de violência 

é observando o comportamento dessa criança: 

 

[...] Quando a criança está com dificuldades a gente fala “você é capaz, se 
esforça”, mas a criança fica ali emperrada e diz “não, minha mãe sempre 
disse que eu realmente sou burra” esse é um tipo de violência, porque eu 
chego numa criança dizendo que é burra isso vai causar bloqueio na 
realmente (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins 
Costa, Porto Velho, 12 dez 2016) 

 

Esse tipo de violência faz com que a criança se sinta impotente, incapaz 

assim como relata a professora, esse tipo de violência verbal é muito comum, até 

porque os pais bebem e vão descontar suas frustrações na criança. 

Ristum (2010, p. 12) relata que “dificuldades de aprendizagem e de um bom 

convívio e interação social podem indicar que estão sofrendo violência no âmbito 

doméstico e/ou familiar”, assim afirma também a professora quando diz que o aluno 

fica desmotivado e não tem tema que vá motiva-lo e interessa-lo. 

Outra forma que a professora diz perceber quando uma criança está sendo 
vitimada  
 

Já aconteceu de eu descobrir assim através da própria aula com perguntas, 
então a gente pega nas entre linhas, da pergunta da criança que muitas 
vezes não sabe nem formular e se entrega na própria pergunta 
(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto 
Velho, 12 dez 2016). 

 

Considerando a inocência da criança e a dor que está sentindo submetida 

embora tenha receio, finda se deixando transparecer o seu problema. Todavia, vale 

lembrar que é necessário sensibilidade e espirito de observação para perceber o 

outro. 

A professora narra um caso que foi descoberto através de uma aula de 

ciências que tratava sobre os órgãos reprodutores e a criança chegou para ela no 

horário do intervalo perguntando se podia fazer uma pergunta em particular, “Tia, 

mas se a pessoa passa só o pênis, engravida? Deixa de ser virgem? Então você já 

dá aquele estalo que tem algo mais grave, né?” (PROFESSORA. Entrevista 

concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). A professora 

continua relatando situações vividas: 

 
E outro fato é quando você tá falando sobre a menstruação já houve criança 
que levantou a mão e disse que queria fazer uma pergunta, aí quando faz a 
pergunta é: Mesmo antes de menstruar é possível engravidar? 
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(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto 
Velho, 12 dez 2016). 

 

Então a professora enfatiza “eu trabalho com crianças de 10 anos não é 

normal uma criança com essa idade fazer uma pergunta dessas” (PROFESSOR. 

Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). E 

confirma a partir desse momento você consegue desvendar o que está por traz 

desses questionamentos e muitas vezes a criança está sendo abusada pelo pai, 

pelo tio, padrasto e o próprio avô como foi o caso dessa criança. 

Outro caso citado pela professora foi de uma aluna que não é da sua sala, 

estava com uma marca preta na cartilagem da orelha até o rosto e na hora do 

intervalo ela viu essa criança no refeitório quando a chamou para perguntar o que 

havia acontecido, ela respondeu inocentemente, não tia, eu não vou dizer pra 

senhora que foi meu pai que me bateu porque se não ele vai brigar comigo. 

A criança estava com medo de seu pai e nem percebeu que o denunciou, 

mas não foi tão simples assim como diz a professora, relata a mesma “eu fui 

conversando e ela não abria o jogo e isso me agoniou, fui conversando, 

conversando até que ela disse que o pai com raiva e em excesso de fúria deu com a 

sandália rider3 no rosto” (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins 

Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

A professora percebe muito através do comportamento da criança como já 

citado e relata no caso recente “eu vejo o reflexo porque ele rói até a unha do pé, as 

unhas das mãos são tudo ruídas [...]”. (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana 

Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). O aluno não diz nada verbalmente, 

mas o seu comportamento esta conturbado com algo que não está lhe fazendo bem 

e vejo também quando eu digo que vou chamar o pai na escola, ele entra em 

prantos, falta é morrer, chega ele passa mal, concluindo ela que isso estar muito 

estranho, mas que precisa de provas mais precisas para chegar a uma conclusão. 

Todo ato abusivo ou omissivo contra criança e adolescente é considerado violência 

(AMEILDA, et. al., 2010), e essa atitude do pai contra essa criança não só deixou 

marca no rosto da criança como também no seu interior. É imperiosa uma atitude 

profissional frente a essas situações. 

 

                                                 
3
Marca de chinelo mencionado pela professora. 
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3.3 ATITUDE E PROCEDIMENTOS DA PROFESSORA FRENTE AO ALUNO 
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 
A professora relata que quando percebe que há um aluno que está sendo 

vítima de violência doméstica, antes de tudo, ela conversa sem assusta-lo, sem 

constrangê-lo, tomando todos os cuidados necessários para chegar ao aluno, porém 

existem aqueles que não conversam, não abrem o jogo, se fecham e o único jeito é 

você pegar nas entrelinhas. 

E quando realmente é constatado o caso: 

 

A priori chamam-se os pais e faz com que eles saibam que nós estamos 
sabendo da violência sem comprometer a criança, inclusive, nessa hora nós 
damos a cara a tapa “né” dizendo que a professora realmente percebeu e 
que tá refletindo, mostrando o reflexo que tá dando na vida da criança está 
sendo notório (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins 
Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

Assim a professora relata também que ao conversar com o aluno ou perceber 

a violência ela o encaminha para a orientação que logo chama os pais para uma 

conversa e assinatura do documento se comprometendo a não agir mais dessa 

forma com a criança. Percebe-se aqui que a professora age conforme diz a 

Constituição Federal em seu artigo 227 quando diz  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem [...] o direito à vida, à saúde, a educação [...] ao 
respeito [...] à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia 
Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

Porque se a professora que percebeu que a criança está sendo vitimada, é 

dever dela entrar com providencias para assegurar e certificar dos direitos da 

criança que está em sua sala de aula. E assim, a professora continua relatando que 

quando os pais são encaminhados para a orientação da escola e não aceitam a 

repreensão ou mesmo dependendo da gravidade do problema, eles são levados 

direto para o conselho tutelar que tomará as providências cabíveis. O 

comportamento da professora vai ao encontro da Lei, pois conforme está explícito 

na Lei 8.069/90 (ECA) em seu Art. 13 é de extrema obrigatoriedade as notificações 

de casos que lhes chegam às mãos. 
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Em outros casos a professora cita que foi preciso além de levar para a 

orientação, registrar boletim de ocorrência, levar para o conselho tutelar e outro para 

delegacia na qual a mãe do aluno saiu da escola dentro do camburão da polícia. E a 

professora finaliza sua fala dizendo “mas uma vez diagnosticada nunca a gente 

deixa passar batido” (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins 

Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). E a professora evidencia: 

 

Então, já houve casos que realmente que teve que ir a delegacia registrar 
ocorrência [...] de ser chamada para testemunhar para relatar os fatos 
diante de Juiz pra dizer como foi que aconteceu. Eu já presenciei até o 
exame de conjunção carnal, porque a criança abria o jogo pra mim e ai eu 

ter que ir até chegar a finalizar o processo. (PROFESSORA. Entrevista 

concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 
 

Percebe se que na fala da professora ela se entrega para ajudar o aluno na 

condição de protegê-lo sem algo em seu benefício próprio. E em relação a posição 

da escola quando recebe a denúncia de casos de violência, a professora diz que a 

escola não se omite existem casos que são resolvidos internamente, porém quando 

o caso é muito grave o Conselho Tutelar é acionado para tomar as providencias 

necessárias: 

 

A escola não se omite não, a escola denuncia chama o Conselho Tutelar se 
for o caso, registra na delegacia e aí a “bagaça”(se referindo ao problema 
que vai enfrentar a partir desse passo tomado por eles) está feita porque a 
gente tem que ser testemunha [...]. Como foi que aconteceu, como foi que 
ocorreu? Diante da Juíza eu digo o problema e tal, eu já fui à delegacia. 
(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto 
Velho, 12 dez 2016). 

 

O caso da criança que apanhou de sandália no rosto, a própria professora se 

encarregou de chamar o pai para conversar e em conversa ela percebeu que ele 

realmente estava arrependido e envergonhado pelo que havia feito: 

 

Nós chamamos o pai, ai o pai chorou, disse que estava deveras 
arrependido, envergonhado e nós tentamos conscientiza-lo e se ele 
reconhecia que aquilo era uma covardia muito grande, aí ele assinou o 
documento se comprometendo a não mais ser violento [...] (PROFESSORA. 
Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

Outro caso mais recente foi o da criança que chegou sem a unha de um dos 

dedos da mão, nesse caso, não tinha como negar a violência porque estava 
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explícito, rapidamente o pai foi tirado do trabalho pra comparecer com urgência 

sobre pena da polícia ir busca-lo. 

Ele veio, se justificou (mas nada justifica tamanha crueldade) Então, gente 
conversou, orientou, até porque também ele é uma pessoa “ignorante” (se 
referindo aos conhecimentos intelectuais do pai do aluno), [...] então a 
criança nunca mais chegou com hematomas (PROFESSORA. Entrevista 
concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

Esses são exemplos de quando o pai aceita a intervenção da escola, porém 

existem aqueles casos em que os pais não aceitam a chamada, a professora relata 

que existem os pais que não aceitam conversar, pois para eles a escola não tem 

que interferir na vida particular do aluno e dos pais, como foi o caso da mãe da 

criança identificada no refeitório. 

 

[...]ela foi chamada pela direção da escola, e ela disse que o filho era dela 
que ia continuar fazendo do jeito que achava certo, só que o jeito que ela 
achava certo estava deixando a criança totalmente (pausa) ela espancava 
mesmo e ela disse que ia continuar espancando, então esse caso foi 
mandado para o Conselho Tutelar. (PROFESSORA. Entrevista concedida a 
Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 
 

O professor, não precisa se colocar no papel materno quanto ao seu aluno, 

porém não precisa se limitar ao espaço geográfico da escola podendo assim ajudar 

o aluno e principalmente tomar as primeiras decisões quando descobrir fator 

inusitado relacionado ao aluno (ALMEIDA, et. al., 2010).  

Apesar de sempre estar buscando ajudar ao aluno, a professora relata que já se 

omitiu mesmo com suspeitas de abuso sexual: 

 

[...] aquele problema se vira contra você, ao invés de você denunciar a 
pessoa, a criança se fecha e você ás vezes sabe que não tá normal, mas 
você não tem provas o suficiente então por mais que vá doer em mim, eu 
tenho que me omitir, por falta de provas, porque eu sei que se eu for levar 
adiante a própria família vai à tribunal contra mim, por calunia e difamação, 
e vai coagir a criança e a criança não vai abrir a boca, ela não abre! 
(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto 
Velho, 12 dez 2016). 

 

Essa é a grande dificuldade em descobrir atos como abuso sexual, como é o 

caso de uma suspeita que a professora tem em sala de aula, porém ela já fez de 

tudo para tentar descobrir e ainda não conseguiu e sem provas concretas a 

professora fica limitada, vendo a criança sofrer, mas sem poder ajudar, apenas 

observar para vê se capta alguma informação mais concreta do aluno. Porém, 

mesmo com toda essa dificuldade a professora diz que se descoberto e identificado, 
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ela não se omite de forma alguma. Atitude que encontra eco em Freire (1996. p. 

115): 

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não 
poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada 
de posição. Decisão. Ruptura. [...] sou professor a favor da luta constante 
contra qualquer forma de discriminação [...] Sou professor a favor da 
esperança que me anima apesar de tudo (FREIRE, 1996, pág. 115). 

 

A professora através do depoimento deixou claro que sabe qual seu papel 

além das quatro paredes de sala de aula e apesar de todas as circunstâncias ela 

não desiste do seu papel na sociedade, e finaliza “o de ser professora a gente vai” 

(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

3.4 CONHECIMENTOS DA PROFESSORA A CERCA DOS DOCUMENTOS 
LEGAIS E DA LITERATURA FRENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

Ao ser questionada sobre seus conhecimentos legais a professora cita 

apenas o ECA e diz que o mesmo fala sobre violência e os tipos de violência: 

 

O ECA já trata sobre isso, ele em momento algum ele proíbe dos pais ou 
responsáveis educarem os filhos, de corrigir os filhos, ele protege a criança 
contra a violência física como forma de correção. Em momento algum o 
ECA tira essa autonomia dos pais de disciplinar o filho (PROFESSORA. 
Entrevista concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

A professora defende a necessidade de disciplina e relata sobre a nossa 

bandeira “o lema da nossa bandeira é ordem e progresso se você não tiver ordem 

não vai ter progresso”(PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia Martins 

Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). Ao falar de disciplina ela se refere ao pai corrigir a 

criança da maneira correta, não expondo ao ridículo, não maltratando a e mostrando 

o que é melhor para ela, assim como retrata o ECA. Continua a professora: 

   
Uma criança que é criada sem limites ela se torna uma criança libertinada, 
porque ela não tem limite ela acha que qualquer lugar que ela chegar ela vai 
fazer o que quiser então o estatuto tá lá, as leis, os direitos, e enquanto 
cidadão a criança também tem seus direitos, mas também ela tem deveres, 
o ECA mostra isso (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia 
Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

Quanto à literatura a professora relata que está sempre a procura de algum 

artigo para ler, e sempre, pois a escola tem assinatura da revista escola, assim como 
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também ela sempre faz leituras de autoajuda dos autores Augusto Cury e Joice 

Maier, ela relata que esses livros servem para aplicar no dia a dia e ter mais 

paciência e diz “agora mesmo eu estou lendo um de Joice Maier muito bom também 

para controlar nossas emoções e ter equilíbrio”. 

Considerando a complexidade do contexto escolar é positivo que a professora 

busque recursos como os por ela apontados como forma de cuidar de sua saúde 

mental e emocional de modo a não ser mais uma praticar a violência. 

3.5 INTERFERÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO APRENDIZADO 

 
A professora relata que o reflexo da violência nas crianças é diferente, pois 

cada criança reage diferente e depende também do tipo de violência que a criança 

sofreu. Ela deu exemplo de um caso em que a criança estava totalmente agressiva 

dentro da sala de aula querendo bater nos colegas e até mesmo na professora, e o 

reflexo vem das relações interpessoais, diz ela:  

 

[...]a criança fica prejudicada nas relações interpessoais, no aprendizado, 
prejudicada na vida emocional, porque ele não consegue ter uma relação 
boa com os colegas de sala porque as outras crianças acabam se 
afastando dele por causa do comportamento agressivo. Fica indisposto, e 
não tem animo para responder as tarefas nem dentro da sala, nem as que 
são para fazer em casa (PROFESSORA. Entrevista concedida a Ana Catia 
Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

 

Esse relato é sobre a criança que convive com a violência em casa, violência 

verbal (a professora fala verbal se referindo a psicológica também). Em outros 

casos, como é o caso da criança que sofreu violência física e maus tratos ele relata 

que o fenômeno não afetou seu aprendizado, seu desenvolvimento, mas que o 

comportamento da criança estava abalado, pois o mesmo passa a aula inteira 

tirando a atenção dos outros para ele. Fala a professora: 

 

Olha, ele não é agressivo com ninguém não, mas ele passa o tempo 
todinho da aula tentando tirar a atenção dos outros alunos e a minha 
também para ele. Tem dias que ele está até calmo, mas têm dias que ele 
não para quieto, ele vira de lado e “arrota, assovia alto” e você percebe que 
ele está chamando atenção, entende e isso atrapalha demais a aula, porque 
as outras crianças se estressam com isso (PROFESSORA. Entrevista 
concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 
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Já em relação ao aprendizado dele a professora confirma que não tem nada a 

reclamar, pois ele é um aluno inteligente e esforçado e não tem muitas dificuldades 

na aprendizagem e ele gosta de estudar. A professora relata que ele tirou nota nove 

na prova de matemática e diz que ele não sabia nada, porém ela se disponibilizou 

para ajudá-lo com reforço depois da aula, “ai ele ficava no reforço, eu ficava trinta 

minutos com ele todos os dias dando reforço para ele e ele demonstrou um 

interesse tão grande que me surpreendeu” (PROFESSORA. Entrevista concedida a 

Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016). 

E assim a professora finaliza sua fala em relação ao aluno “ele gosta de 

estudar, gosta da escola, de estar na escola, é tanto que ele chega lá meio dia e 

quando chega a hora de ir embora ele não quer ir” (PROFESSORA. Entrevista 

concedida a Ana Catia Martins Costa, Porto Velho, 12 dez 2016).É como se o aluno 

estivesse procurando um abrigo para se livrar dos problemas domésticos. 

Inferimos assim, que a escola é um espaço para o ensino do saber 

sistematizado e apropriação deste pelo aluno, mas não só, é também, espaço de 

acolhimento, de troca de afetos e o professor para dar conta de tamanha exigência é 

fundamental estar saudável emocionalmente e mentalmente para promover 

mediações que ajude o aluno a aprender não só o saber, mas aprender a se situar 

no modo, na vida e a lidar com situações nem sempre favoráveis. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho possibilitou uma análise da atuação/prática de uma 

professora de ensino fundamental frente a criança vítima de violência doméstica. 

Uma reflexão acerca do comportamento da professora para enfrentar essa realidade 

dentro de sua sala de aula. 

De modo geral a professora demonstra interesse em ajudar ao aluno e busca 

meios para saber lidar com situações, como exemplo os livros de autoajuda citados 

por ela, mas possui dificuldades para a sua atuação em meio a violência doméstica, 

pois muitas vezes a criança se cala e não desabafa e isso pode voltar-se contra a 

professora. 

Podemos ver que os alunos em sua maioria também confiam na mesma, 

exceto o caso citado em que a criança fica bloqueada e que pode ter sido causado 

não por falta de confiança e sim por medo dos agressores. Com essa ligação de 

afetividade entre ambos fica muito mais fácil para a professora agir de forma legal 

para ajudar ao aluno em casos de situações de violência. 

Ao buscar referências foi encontrado Cruz (2013), Ristum (2010) Almeida et 

al. (2010), Rosas e Cionek (2007) e Pigatto (2010) os quais deram densidade para a 

fundamentação teórica deste trabalho, os mesmos abriram caminhos para a 

entrevista com perguntas semiestruturadas que deram norte para as próximas 

perguntas com a professora, fazendo um estudo de caso com base nas experiências 

vividas pela professora. 

Dada a importância do tema fica a indagação adquirida através dos achados 

da pesquisa, pois com esta participante os nossos resultados e objetivos foram 

alcançados e de forma positiva, porém se fosse em outra realidade e com outra 

participante, será que o resultado seria o mesmo? É válido refletir que nem todos os 

professores agem dessa forma, preocupando-se com seus educandos ou até 

mesmo expondo-se para encarar uma realidade tão forte e avassaladora que está 

invadindo bem dizer, todos os espaços em meio a sociedade. 

Para tanto é necessário que mais professores ajam de forma tal que visam 

garantir os direitos da criança e do adolescente, lembrando que o caso aqui 

mencionado não quer dizer que os professores têm que se pôr no lugar de pais 

trazendo assim a responsabilidades de ambos para si.  
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O professor não precisa se colocar no lugar de melhor amigo do aluno, mas 

lembrar de que a escola é composta por gente e não custa tentar ajudar o aluno e 

mostrar que se interessa por seus problemas, não se limitando apenas no espaço 

geográfico da escola e passagem de conteúdos como exigido no sistema ou caindo 

no comodismo, mas que possam contribuir na condição de sujeitos preocupados de 

maneira honesta e justa para a promoção e garantia dos direitos de seus 

educandos. 
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APÊNDICE 
 

PERGUNTAS SEMIESTRUTURADAS PARA A ENTREVISTA GRAVADA 

 
01) Para você, o que é violência doméstica? 

02) Quais são os modos de violência que você conhece? 

03) Como você percebe a existência de violência em um aluno seu? 

04) O que você faz quando percebe que um aluno está sofrendo violência 

doméstica?  

05) O que você conhece como instrumento legal sobre violência doméstica? 

06) O que você já leu na literatura a respeito de violência doméstica?  

07) Esse(s) aluno (s) que você identificou a violência doméstica foram tirado (s) dos 

pais ou responsáveis e da escola? 

08) Quando o pai não aceita orientação o que vocês fazem? 

09) Durante esse tempo que você está na escola você têm em mente quantos casos 

já foram identificados em sua sala de aula ou na escola em si, como esse caso que 

você citou agora? 

10) Como era o comportamento desse aluno dentro da sala de aula? 

11) O que o fenômeno em questão interferiu em relação ao aprendizado desse 

aluno? 

12) Como você faz para conversar com esse aluno quando percebe que ele está 

sendo vítima de violência?  

13) Quantos casos e quais tipos de violência você já descobriu dentro de sua sala? 

14) O que a escola faz quando recebe denuncia de professor quando ha uma 

criança vítima de violência? 

15) Você já participou como testemunha em algum caso que você já descobriu? 

16) Já houve algum caso que você quanto professora se omitiu?  

17) Como que é o aprendizado dele o desenvolvimento dessa criança em relação as 

disciplinas? 
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